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Alle teksterne er transkriberet som de er skrevet i bladet.  

Så selv stavefejl og slåfejl er overført som de stod i bladet. 

Det eneste der er rettet er linjelængderne og afsnit.  
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T I L F R E D S H E D. 

Så er skolefesten overstået. Det blev elevrådets første store opgave, 

som imidlertid blev klaret med bravo. Ikke alene blev amatørshowet 

en succes, men også det efterfølgende bal. Dertil kommer, at festen 

som helhed gav et pænt overskud, der går til skolens 

udsmykningsfond, som efterhånden indeholder en del penge. Vi kan 

her meddele, at elevrådet har fået lov at bruge en del af disse penge, 

dersom det Ønsker at arrangere filmforestillinger, teaterbesøg o.s.v., og 

denne tilladelse kan kun modtages med tilfredshed. 

En helt anden ting, der også vil blive modtaget med tilfredshed plus 

åbne arme, er ny redaktiosmedlemmer. Vi står foran at skulle have 

omtrent hele den nuværende redaktion skiftet ud, og selvom vi har fået 

nogle ny medarbejdere, modtages flere med meget stor glæde. Hvis I 

kunne tænke jer at være med, så henvend jer til Ole Skovgård, så vil I 

få beskeds om næste dato for redaktionsmødet. Vi kan love jer alle 

lige så stor lønsom, chefredaktøren' (Vi bør måske tilføje, at 

redaktionsmedlemmerne er såvel skribenter som maskinskrivere.) 

Der har i den sidste tid været talt og kritiseret vedrørende de to 

gårdvægter, From og hr. Brinkløv. Vi her i skolebladet vil ikke rode 

os ind i noget, men vi mindes ikke at have haft så gode gårdvagter før, 

og det siger vist en del! 

Ole. 
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Seksualundervisning i skolerne 

Dønninger går endnu højt efter overlæge Hoffmejers 

opsigtsvækkende udsendelse i, T.V. der behandler seksuelle 

problemer. Landet over fremkom utallige og dette meninger om 

udsendelsens berettigelse, og så er det vel at vi ligeledes giver vort 

besyv med.  

Lad os kort repetere, hvad udsendelsen omhandlede.  

Den gav et billede af den unge mand og kvindes problemer 

vedrørende pubertetsalderen, forældrenes forståelse, forebyggede 

midlertid o.s.v.  

Overlægen fortalte om alle disse ting på en naturlig og oplysende 

måde, der imidlertid virkede forargende på visse Modige sjæle. Han 

kom også ind på spørgsmålet om seksualundervisning i skolerne, 

hvilket naturligvis især fangede vor interesse. Hoffmeyer mente, at 

fra 8. skoleår og opefter burde der være den fornødne vejledning, så 

at elever, der forlader skolen, ikke er udvidende om seksuallivet. 

Undervisningen omfatter fag som, biologi, geografi og historie, så vi 

kan ærlig talt ikke se, at seksualundervisninger,* Det. er jo trods alt 

lige så vigtigt som de andre ting, eller måske vigtigere. 

Så ville det ikke snart være på sin plads at komme ud af busken og få 

sat seksualundervisning på skemaet? Man klager over, at 

ungdommen ”skejer ud” i seksuel henseende, men ingen prøver at 

hjælpe! Det er ikke fair!! 

OFF. 

*ikke burde være et led i undervisningen.  

Forsættelse fra side 12. Den eller måske lærene, som føler sig truffet 

kan jo tage sig det til efterretning.
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Ja, så er bukkeboldsturneringen slut for denne gang. Støvsugeren's 

sportsredaktion kan glæde sig over den vellykkede afvikling af 

turneringen.  

Turneringen var delt op i tre grupper. I den lille drengegruppe, og 

pigegruppen var deltagelsen kun på hver 6 hold. Men i den store  

gruppe var deltagelsen glimrende ialt 15 hold delto og for første gang 

deltog også et  lærerhold. 

I den lille drengegruppe vandt fra 6c over 6d i en god kamp. Det 

vindende hold bestod af følgene spillere: Ulf Nilsen, Henning 

Bræstrup, Toke person, og Nils Sander.  

I pigegruppen havde man nok regnet med, at 2 real b's førstehold havde 

vundet, men i sporrt kan alting jo ske. Det blev istedet 2 real b's 

andthold og 1real, der mødtes i finalen og det slap 1real fra idet de 

vandt 11-5. Holdet bestod af: Else Münster, Anne Andersen, Birgitte 

Herbert Nilsen og Birgit Nilsen. 

I den store gruppe var der tale om at 4 hold kunne vinde, nemlig 

lærerne, 2real b, 3real a og 3real b. 

Men ok, det gik lærerne, som det plejer, de blev slået af 2real b med 

14-6, og dermed gik 2 real til finalen. I den anden pulje blev 3real b 

slået af 3real a i en spænde kamp med 5-4 efter omkamp.  

I finalen mødtes så 2real bog 3real a i en meget Jævnbyrdig og 

velspillet kamp. Det var 3 reals forsvarsspil, der udgjorde udslaget. De 

vand en sejr på 5-2. Holdet bestod af: Ole Skovgård, Erik Bøje, Stig 

Helsborg, og Flemming Bjørkmann. 

Sportsrelaktionen retter en tak til dommerne hr. Julsgård og hr 

Andersen samt til inspektøren, der ved alle finaler overrakte diplomer, 

som var tegnet af Kirsten Hansen. 
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Skoleårets største sportspræstationer. 

Det er jo dejligt at kunne skrive, at sportsinteressen her på skolen 

er fantastisk stor, og endnu dejligere er det at konstatere, at 

denne interesse findes hos såvel elever som lærere. Det kunne 

derfor være ganske morsomt at se lidt på de vedste af skoleårets 

præstationer, nu hvor det er ved at være slut. 

Ingen bliver vist fornærmet, hvis vi nævner Iver Krebs først. Nu 

er han ansat herved bladet, der for passer vi ekstra på, men hans 

fantastisk flotte højdespringertesultat på 1,65m ved stævnet i 

Højby, kan vi ikke komme uden om. Dette resultat er vel nok det 

hidtil bedste på skolen.  

Fodboldholdet, der deltog i Ekstrabladets tunering, bør ligeledes 

roses. Holdet nåese efter to glimrende kampe til fredsfinalen, 

hvor Holbæk ganske vist vandt, men alligevel en flot, præstation 

at nå så langt. Fidusbamserne tildeltes Hans Christiansen, Bjarne 

Friis og Flemming Bjørkmann for gode præstationer.  

Skolens piger har måske holdt sig en smule tilbage udadtil, men 

nogle holdt opnåede udmærkede respekt for de piger fra de 

lavere klasser, der allerede i år formåede at få guld med emaille.  

Det var virkelig flot. 

Så til sidst et par ord om lærerne. Desse har, i årets løb 

udkæmpet adskillige kampe indenfor bordtennis, fodbold og 

bukkebold. Det er blevet til mederlag de fleste gange, men aldrig 

på en sådan måde, at eleverne kan føle sig sikre næste gang. Hvis 

vi skal nævne nogle særlige ihærdige, må det blive hr. Krue, hr. 

From, hr. Brinkløb, hr. Andersen, hr, Juelsgård samt inspektøren. 

Disse på seks fortjener et klap på skulderen, og vi her på bladet 

har tænkt på at sende en flidsprænie. Der blev foreslået regler og 

instruktionsbøger vedrørende. bordtennis, fodbold og bukkebold! 
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Vi går rundt, og ligner hinanden alle sammen. Det gælder 

bukser og sweater og mange drenge er desværre også 

langhårede og det både sommer og vinter. Men hvorfor gør vi 

dog det? Jo, såmænd fordi det er moderne! 

De meget populære skrighalse ved navn "The Beatles" har sat 

en mode i gang, og alle drenge skal nu være langhårede, for det 

må da se smart ud, når selve "The Beatles" har begyndt moden. 

Lige så snart en eller anden filmstjerne eller popsanger viser sig 

i noget tøj, der er lidt mere usædvanlig end forrige gang, har 

alle det snart dagen efter. For ligeså snart en eller anden berømt 

person lancerer en ny jakke eller kjole, er man sikker på, at det 

vil blive populært.  

Vi følger slavisk moden, ligegyldigt hvor skør den er! Måske er 

vi inderst inde godt klar over, at det ikke er pænt, men alle 

andre har det jo, så hvorfor skulle vi ikke? Vi må jo endelig 

passe på ikke at være umoderne. Det ville jo være ganske 

forfærdeligt: Vi er en lille smule bange, for hinanden, hvor 

nødigt vi end vil indrømme det.  

Ingen tør se anderledes ud end de andre. Ingen mennesker har 

rigtig turdet sige nej til moden, og på den måde er vi stadig 

gammeldags, selv om vi af al magt prøver at være moderne. 

Først den dag vi tør anerkende vores særpræg, er vi moderne for 

i en masse år har ingen turdet. Det eneste vi mennesker har helt 

for os selv, er vores personlighed. Og den skal vi netop 

understrege, ikke underkue gennem vores påklædning. Derfor: 

Køb tøj efter jeres eget hoved og ikke efter et eller andet skørt 

modelune. Det skal være os, der behersker moden og: ikke 

moden, der behersker os. 

Tove 
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ET  UNDERLIGT  ØNSKE. 

Lige siden Frede havde været på besøg på onkel Adams gård, 

havde han Ønsket sig en lygte. "En lygte"; sagde hans far. "Hvad 

vil du med den" ?. 

"Jeg Ønsker mig bare en", sagde Frede. Far  sagde, at det var 

noget underligt noget at ønske sig, men Frede holdt  på sit - og 

han fik også sin lygte. En dejlig grøn en med håndtag. Det var en 

petroleumslygte, og der var ekstra  væger til og en liter 

petroleum. 

En aften blev det en frygtelig storm, og lyset gik ud i hele huset. 

Men så kom Frede frem med sin lygte og tændte den. 

"Det var vist alligevel godt, at jeg Ønskede mig en lygte", smilede 

Frede. 

 

Hvad er drenge lavet af?   Jammen søde piger da? 

Hvad er drenge lavet af?   hvad er piger lavet af? 

Kære, det kan ikke fejle:   Sukkergodt og krydderier, 

halestumper, frøer og snejle  - honning fra de søde bier - 

det er drenge lavet af.   det er piger lavet af. 

L & S 

Indsendt fra en elev. 

Blæksprutte Olsen så er så begavet, 

 bor i et blækhus på bunden af havet. 

Hver gang der kommer en hornfisk og strutter, 

hopper den op af sit blækhus og sprutter , 

men når der kommer en hval derhen,   

hopper den ned i sit  blækhus igen. 

 

Anette 3b.  

Flere, ting af denne slags modtages. 
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THE FAMOUS BEATLES. Ja, disse forgudede fyre undgår man  

stadig ikke, hvis man følger med i stillingen på pladelisterne. Alene 

på Danmarks hitliste er de præsenteret 6 gange ! Her på skolen er vi 

ikke helt uberørt af den måde, hvorpå The Beatles optræder. 

Igennem The Falkens' optræden ved skoleballet så vi, at The 

Beatles ikke er ene på skansen, hvad angås skrål og hyl, og det 

lange hår ikke at forglemme. Ja, hvis man ikke lige vidste det, 

skulle man tro, det var The Beatles themselves. "Can't buy me love" 

er den sidste fuldtræffer fra The Beatles. 

Grand Prix feberen har i den senere tid hærget Europa. ved den 

endelige finale i København, var det den 16-årige Gigliola 

Cinquetti fra Italien der med sin "Non Ho L'eta" høstede 

laurbærkransen. Pigtrådsmusikken var heller ikke forsømt. Det 

første bidrag var "Des que le printemps revient" sunget af Hugues 

Aufrays og hans 3 guitardrenge fra Luxemburg. En vi kommer til  at 

høre mere til er Englands "J love the little things" fremført af Matt 

Monro. Endnu en som er værd at nævne er Østrigs bidrag til Grand 

Prix finalen "Warum nur warum?", hvor det var Udo Jürgens, som 

lagde stemme til. Han ikke blot sang og akkompagnerede sig selv 

på flygel, men han havde også komponeret og skrevet tekst til. Der 

er selvfølgelig andet på tapetet end Beatles og Grand Prix melodier. 

Kathy Kirby, som har fået så stor succes herhjemme med sin 

"Sickret love" har nu fået en follow-up til denne, menlig " Let me 

go dowr"! Hun har des- uden også vundet stor ry i England ved sin 

"Who sorry now?". "Hvad er du ude på" siger Sys Gregers. Titlen en 

oversættelse af "Diggiti Dogotti", som bliver sunget af det svenske 

ensemble The Streoplers. Det er længe siden vi har hørt noget til 

Louis Armstrong. Jazz omtales jo ikke her i bladet, men 

Armstrongs nye plade er værd at lægge mærke til. 
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titlen på pladen er "Hello Dolly" og den ligger højt på de 

amerikanske hitlisten. Til sommer får Sverige besøg af western-and 

countrysanger Jim Reeves Hans sidste nye bærer titlen "J love you 

becauce,” og den ligger som nr. 8 på den engelske hitliste. 

Elvis Presley er begyndt at stikke snuden frem igen, det er nok 

konkurrencen med the Beatles der gør sig gældende. "Mexico" er 

gået godt frem her i Danmark. Den sidste udgivne her i landet er 

"Viva las Vegas" med b-siden "What J said", [28. apr. 1964] en 

gammel Ray Charles melodi. En ung ny sangerinde gør sig i 

øjeblikket bemærker i England.  

Hun ligget dumpet ind på hitlisten med sin "My boy lollipop". Pigens 

navn er Milli, og hun er bare 14 år. Man regnede med at hun var fydt 

de 16.  

Grunden dertil, var den, at man i England skal være for at optræde i 

natklub. 

Judith Pedersen,, 
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"STØVSUGERENS BOGANMELDELSE" 

Ja, nu er I altså kommet til den sidste side i "Støvsugeren" for denne gang. 

Jeg vil her prøve at anmelde nogle bøger, der passer i forskellige 

alderstrin. Det er første gang, jeg prøver noget sådant, så jeg har kun valgt 

at skrive om enkelt bog.  

"Nå, så er det jo ikke noget for os!!!” vil mange i 2. 3. og 4 klasse tænke. til 

næste nummer vil jeg prøve at få fat i nogle bøger der passer i Jeres alders 

gruppe. Forresten kan de i 4-5 klasse godt begynde med de gamle 

klassikere af Jules Vegne f.eks.: "Kaptajn Grants børn" eller "TO års 

ferie”.  

I kan få dem i boghandelen eller på biblioteket. 

Her er så lidt til de ældste elever. Bogen hedder: "Giv mit folk fri" og er 

skrevet af sydafrikaneren Albert Luthuli. Som I måske allerede har gættet, 

handler bogen om raceproblemer i Sydafrika. Albert Luthuli er neger og 

har her skrevet sin biografi om kampen for negrenes ligeberettelse. 

Vi følger ham gennem hans barndom og studietid frem til hans 

modtagelse af Nobels fredspris i1961. 

Bogen er højaktuel og ualmindelig godt skrevet og man får et virkelig godt 

indblik i forholdene i Sydafrika. Der er masser af stof til eftertanke i denne 

bog, og når man er færdig, skønner man nok lidt mere på, hvor godt man 

egentlig har det i et frit land. 

Bogen er udkommet som billigbog og koster 10,75 Kr. Det lyder måske 

afskrækkende, men den er på 300 sider, så der er stof i den for alle 

pengene,, 

Lars Skriver. 
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SP. Hvorfor læser inspektørej morgenbønnen op fra salmebogen. 

De uvidende. 

SV. Kære små uvidende. Skoleinspektøren kan måske ikke Fadervor 

bedre end vi andre. 

SP. Hvorfor bliver der altid snakket nedsættende om lærerne, De gør dog 

en stor tjeneste ved at lære os noget:. 

Eleven 

SV. Man kan ikke andet end prise din tilfredshed.  

Der er da ingen grund til at tale nedsættende om lærerne. 

SP. Hvorfor skal en dreng altid blære sig over for os piger? 

Hilsen B.H. 

SV, Hvem ved. De tror måske de gør indtryk på os. 

SP. Hvorfor er der mange af pigerne som bare stikker næsen i vejret? 

De skulle hellere snakke med os andre som kammerater. 

H.F. 

SV. På foregående Spørgsmål lyder det som drengene skal blære sig 

over for pigerne. Der er måske noget om snakken, Så lad være med at 

blære jer, så vil pigerne måske snakke med jer. 

SP. Vi synes, at der er noget værre pjat, at lærerne holder os inde i 

begyndelsen af frikvatererne. Når klokken har ringet, skal de altid først 

til at give lektier for til næste time og forklare endnu et par ting. De 

siger altid, at så snart den har ringet ind, er timen begyndt, er det så 

ikke rimeligt, at den er færdig, når der ringes ud? 

"To utilfredse elever" 

SV. Kære "utilfredse elever" Jo, selvfølgelig er det rimeligt. Men det 

skal dertil siges, at ikke alle lærer benytter denne metode. 

Forsættes side 4. kan jo  
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